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Remissvar: Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för 
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
   
Ekologiska Lantbrukarna har inga synpunkter kring ändring av föreskrifterna 
(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar m.m. Däremot får Ekologiska 
Lantbrukarna signaler från våra medlemmar om att den ekologiska vallen 
bedöms striktare än tidigare och vi har konkreta exempel från Skåne, Halland 
och Västra Götaland där ekologiska lantbrukare inte får ut ersättning för 
ekologiska djurhållning på ekovallen trots att vallen uppfyller kraven i 
vallstödet och ibland är helt nyanlagt. Det som verkar striktas till är att hela 
block klassas ner även om bara vissa delar av vallen inte uppfyller kraven på 
ekologisk vall. Detta drabbar den ekologiska djurproducenten väldig hårt. Vi 
håller med LRF om att det har visat sig tydligt att tolkningen av ”sikte på god 
skörd” skiljer sig nu jämfört med tidigare programperioder. Samtidigt har också 
systemet successivt ändrat sig mellan programperioder så att det nu inte går att 
få separat ekovallersättning. Vallen är enbart grund för djurersättningen, risken 
för att hamna i en situation som vi var i tidigare med en stor andel extensiva 
vallar utan intention att använda till foder är därmed i stort sett obefintligt. Det 
vore bra att föra en dialog med Jordbruksverket kring detta framöver. Vår 
uppfattning är att så som ersättningen är utformad nu borde det inte vara 
motiverat med den skärpning av tolkningen som har gjorts. 
 
I ett internationellt perspektiv har Sverige en strikt bedömning av den 
ekologiska vallen vilket borde analyseras mera för att skapa likvärdiga 
konkurrensvillkor i jämförelse med våra grannländer. Vi behöver dialog kring 
detta där det tydligare framgår vad Jordbruksverket anser är en ekologisk vall. 
Fram för allt måste det bli tydligare för lantbrukare och kontrollanter om hur en 
ekologisk vall ska bedömas. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Niels Andresen Verksamhetsledare 


